A BREAK 4 KIDS is een
stichting die in Nederland
uitstapjes organiseert
voor kinderen van 12-18
jaar, die niet thuis kunnen
wonen, maar in
opvanghuizen verblijven.

Soms staat zo’n opvanghuis bij u om de hoek !
Het gaat om kinderen die zijn misbruikt, verwaarloosd,
mishandeld, etc. Helpt u mee zodat zij tijdens deze uitstapjes even kind kunnen zijn ?
Alleen in een vreemd huis
Het is niet moeilijk uit te leggen dat geen één kind het leuk vindt om uit huis geplaatst te
worden om vervolgens in een opvanghuis terecht te komen. U moet zich voorstellen dat een
kind in een vreemd huis, met andere kinderen die zij niet kennen, komt. Het zijn normale
woningen, waar gemiddeld 8 tot 10 kinderen per huis zitten. Er staan pedagogische
medewerkers klaar om deze kinderen te helpen om hun leventje zo normaal mogelijk door te
kunnen brengen. Ze krijgen een vreemde, bijna lege slaapkamer en voor de rest moeten ze
alles delen. A Break 4 Kids bezoekt een tiental huizen en organiseert ieder jaar 7 uitstapjes
per huis.

Diverse verzorgingsprodukten

De welkomsttasjes !

Allerlei én HANDDOEKEN

ZE MOETEN IN HET OPVANGHUIS ALLES DELEN, OOK DE HANDDOEKEN EN WASHANDJES !

Naast deze gezellige uitstapjes worden er twee keer per jaar pakketjes gemaakt, te weten
kerstpakketten en welkomstpakketjes. Omdat de kids veelal hals over kop uit huis worden
gehaald hebben ze deze toiletartikelen ook hard nodig. Ze worden met zorg ingepakt in
fleurige pakketjes waar ook een bemoedigingskaart inzit, zodat elk kind zich even opgebeurd
mag voelen als zij in hun kamer komen.
Eind juni zullen vele vrijwilligers bij elkaar komen te Noordwijkerhout om deze pakketjes in
te pakken. Het is niet alleen een morgen van inpakken, maar ook om gezellig bij elkaar te
komen onder het genot van koffie met wat lekkers.
Helpt u mee om spulletjes of geld te doneren? Al uw geld wordt besteed aan de kinderen,
omdat alle vrijwilligers belangeloos werken om dit voor elkaar te krijgen!

